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Justis de screeningsautoriteit

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid op het gebied van integriteit. Justis werkt aan een veilige 
en rechtvaardige samenleving door het screenen van personen en 
organisaties. Dat betekent dat Justis relevante informatie analyseert 
en beoordeelt met als doel inzicht krijgen in (de betrouwbaarheid 
van) personen en organisaties om risico´s voor de samenleving te 
verminderen. Naast het screenen van individuele casussen kan het 
screenen van een gebied, sector of branche voor Justis ook een casus 
zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een maatschappelijk verschijnsel  
als ondermijning en fraude.

Justis heeft als overheidsorganisatie toegang tot exclusieve bronnen, 
analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel 
over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze 
oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en 
risicomeldingen af, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en 
het Bibob-advies. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn 
producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.
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Missie
Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de  
betrouwbaarheid van personen en 
organisaties ter bevordering van een veilige 
en rechtvaardige samenleving.

Ambities voor de samenleving 

Verbinden
Justis heeft oog voor de behoeften van de samenleving en 
is zich bewust van de impact van screenen op de levens van 
individuele burgers. Vanuit de verbinding met de omgeving 
is Justis alert op mogelijkheden om screening in te zetten op 
andere manieren en in andere sectoren. Justis is alert op de 
bedoeling van wetten en regelgeving in relatie tot de tijdgeest
en handelt daarnaar bij de uitvoering van zijn taken. 

Delen
De kennis die Justis heeft over screening en over hoe wetten 
en beleidsregels in de praktijk uitwerken, deelt hij met de  
samenleving, beleidsdirecties en bestaande en nieuwe 
opdrachtgevers. Door gericht te adviseren over de impact 
van screeningsproducten op de samenleving en individuele 
burgers wil Justis de toegevoegde waarde van screening  
voor de veiligheid en rechtvaardigheid in de samenleving  
vergroten. Justis vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn 
voor de burger en helder te communiceren. Ook de kennis 
over trends en ontwikkelingen die Justis opdoet door de in 
eigen systemen vastgelegde gegevens beter te gebruiken,  
zet Justis in ten behoeve van zijn advisering en heldere  
communicatie. 

Samenwerken
Om de meerwaarde van screening voor de samenleving  
te vergroten zoekt Justis actief de samenwerking met  
andere partijen, zowel nationaal als internationaal. Dat  
kunnen (uitvoerings-)organisaties zijn die ook screenen; dan  
is de samenwerking gericht op het vak screenen en verbetering 
van de producten. Het kan ook gaan om organisaties op het 
gebied van dienstverlening; dan is de samenwerking gericht  
op het beter bereiken en inspelen op wensen van burgers.  
 
De internationale samenwerking die Justis zoekt is in eerste 
instantie gericht op het vinden van gezamenlijke invalshoeken 
en het creëren van een internationaal netwerk. Met het delen 
van kennis streven we naar nieuwe samenwerkingsverbanden 
of nieuwe vormen van samenwerking met bestaande partners. 
Verdere samenwerking binnen en buiten Justis biedt kansen 
voor nieuwe (combinaties van) producten als de samenleving 
daardoor beter wordt bediend. Nieuwe vormen van interne 
en externe (keten-) samenwerking kunnen ervoor zorgen dat 
Justis zijn deskundigheid als screeningsautoriteit breder kan 
inzetten. Dit maakt het makkelijker voor Justis om op  
verschillende podia het gesprek te voeren over de inzet van 
screenen. 
 

Ambities voor de interne organisatie

Toekomstbestendige medewerkers
Justis heeft deskundige medewerkers die het vak screenen met
veel inzet beoefenen of ondersteunen. Gezien de snelheid van 
de ontwikkelingen in de samenleving, is het belangrijk dat 
medewerkers oog hebben voor de omgeving en van daaruit 
voortdurend de vertaling maken naar de mogelijke impact 
op screenen. Justis investeert in vakontwikkeling en verdere 

professionalisering van zijn medewerkers, bijvoorbeeld als  
het gaat om de versterking van digitale vaardigheden. 
In deze ontwikkeling doen we ook een nadrukkelijk beroep
op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Andere
thema’s waar Justis aandacht aan wil besteden zijn: de binding 
van medewerkers aan de organisatie, ontwikkelkansen  
(bijvoorbeeld door samenwerking tussen verschillende  
afdelingen) en ruimte voor specifiek talent.

Duurzaam en bewust digitaliseren
Justis gaat de komende jaren voortvarend verder met  
digitaliseren en zet in op een toekomstvaste informatie- 
voorziening. Verdere digitalisering is nodig om beter en sneller 
onze screeningsproducten te maken en onze dienstverlening 
te verbeteren. Een betere dienstverlening zorgt ervoor dat  
de toegankelijkheid van die producten voor verschillende
doelgroepen wordt vergroot. Duurzaam en bewust  
digitaliseren betekent ook dat Justis oog heeft voor groepen  
in de samenleving die niet mee kunnen of willen gaan met  
de digitale trend. Ook die groepen willen we niet uitsluiten. 
Om zijn dienstverlening breed toegankelijk te maken en alle 
groepen in de samenleving te bedienen, onderzoekt Justis  
de mogelijkheden en financiële consequenties om bij verder-
gaande digitalisering ook ruimte te houden voor persoonlijk 
contact. 

Van ruwe data naar verfijnde informatie
Justis heeft de beschikking over grote hoeveelheden  
gegevens (of data). Het is de ambitie van Justis om de in  
eigen systemen vastgelegde gegevens beter hanteerbaar te 
maken. De informatie die hierdoor beschikbaar komt wil  
Justis inzetten voor een meer ‘evidence based’ screening, 
betere dienstverlening en proactieve advisering van bestaande 
en nieuwe opdrachtgevers.

Missie en ambities
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Organisatie en medewerkers
Wat moet de organisatie zijn om de eerder genoemde ambities te kunnen realiseren? 

Alert
Justis volgt nauwlettend maatschappelijke trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar 
bestaande en nieuwe screeningsproducten. We signaleren kansen om door middel van 
screenen een bijdrage te leveren aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de samenleving.
Justis is voortdurend alert op het effect van verschillende vormen van screenen op de 
individuele burger. Daartoe bouwt Justis aan een organisatiecultuur waarin geluisterd wordt 
naar signalen van collega’s. Ook is Justis alert op mogelijkheden om zijn dienstverlening te
verbeteren.

Betrouwbaar
Te midden van de vele ontwikkelingen in de samenleving met een onvoorspelbare impact 
vindt Justis het belangrijk als uitvoeringsorganisatie betrouwbaar te zijn en dit uit te stralen. 
Daarbij gaat het niet alleen om betrouwbaar screenen, maar ook om betrouwbare dienst- 
verlening, een betrouwbare samenwerkingspartner zijn en betrouwbaar zijn in het bieden 
van rechtsgelijkheid aan burgers en ondernemers. Justis is betrouwbaar als het gaat om  
het zorgvuldig bewegen in het spanningsveld tussen privacybescherming en het leveren  
van hoogwaardige screeningsproducten.

 
Slagvaardig
De snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen stelt hoge eisen aan de overheid en 
uitvoeringsorganisaties. Justis wil snel en actiegericht inspelen op ontwikkelingen in de 
samenleving die kansen bieden voor screening en een betere dienstverlening. Daarom is  
het noodzakelijk dat Justis sneller de blik van buiten naar binnen kan vertalen in concrete
voorstellen en keuzes. Slagvaardigheid is nodig om in samenwerking met beleid in te kunnen 
spelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit politiek en samenleving. Slagvaardigheid 
is ook nodig om effectief samen te werken met externe partijen. Ook intern kan Justis
slagvaardiger zijn door meer afdelingsoverstijgend samen te werken. Dit draagt bij aan  
de kwaliteit van het screenen en de dienstverlening naar buiten.

Wat moeten de medewerkers zijn om de eerder genoemde ambities te kunnen realiseren? 

Nieuwsgierig
Medewerkers zijn nieuwsgierig naar wat er speelt in de samenleving en de behoeften van 
opdrachtgevers. Medewerkers handelen vanuit de bedoeling van wetten en regelgeving .en 
staan open voor een goede aansluiting van de uitvoeringspraktijk bij de ontwikkelingen
in de samenleving.

Deskundig
Medewerkers zijn voortdurend bezig met de betrouwbare uitoefening of ondersteuning 
van het vak screenen en staan open voor verbetering, ontwikkeling en interne en externe 
samenwerking. Zij hebben oog voor het perspectief van de burger en de impact van screenen.
De professionele houding van medewerkers zorgt ervoor dat zij twijfels en dilemma’s 
onderling bespreekbaar maken en kritische signalen over mogelijk ongewenste gevolgen in 
de uitvoering ter sprake brengen. Iedereen die bij Justis werkt heeft oog en oor voor signalen 
van collega’s.

Daadkrachtig
Medewerkers zijn in staat om actief mee te denken over oplossingen, in te spelen op de 
behoeften van de samenleving of vragen vanuit de opdrachtgevers en te handelen naar .wat 
er in een situatie nodig is.
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De stijl 
van Justis
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Logo
De logo’s van de Rijksoverheid zijn een samenstelling van 
een beeld- en een woordmerk. Het beeldmerk bestaat uit 
het zogeheten ‘lint’ met illustratie die op het rijkswapen is 
geinspireerd. Rechts van het beeldmerk staat het zogeheten 
woordmerk (de naam van desbetreffend onderdeel van 
de Rijksoverheid). Met het woordmerk wordt meteen 
duidelijk wie de afzender is van de betreffende boodschap.
Deze duidelijkheid past bij een herkenbare en toegankelijke 
overheid. De logo’s zijn in de ministerraad vastgesteld. 
Niemand mag dus zomaar een eigen logo maken. 

Afzenderstructuur
De Rijksoverheid is een omvangrijke en veelsoortige 
organisatie. Daarom is er een afzenderstructuur ontwikkeld, 
die zowel het ‘geheel als de delen’ begrijpelijk communiceert. 
De structuur onderscheidt drie niveaus: moeder, dochters en 
kleindochters. 

Kleindochter
Diensten en agentschappen behoren tot de zogenoemde 
‘kleindochters’. Justis maakt gebruik van dit kleindochterlogo. 
Onder de naam van de kleindochter wordt altijd (italic ) de naam van de 
dochter vermeld.

Directoraten-generaal, directies of afdelingen
Organisatieonderdelen van een departement, zoals een  
directoraat-generaal, een directie of een afdeling, worden  
niet in de logo’s opgenomen. Deze organisatieonderdelen 
worden alleen in het kenmerkenveld van een middel  
(bijvoorbeeld een brief) genoemd. 

Positie van het logo
Op alle uitingen staat het logo van Justis op het scheidings- 
vlak (hart) van de hoofdkleur paars of een foto en een  
‘ander’ vlak (foto, kleur of witte achtergrond). 

Vertalingen van de tekst (woordbeeld) in het logo
Het Justis-logo is in de volgende talen verkrijgbaar: 
Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Duits. Andere verta-
lingen kunnen op aanvraag worden gemaakt. 

Waar kan ik het logo krijgen?
Je kunt het Nederlandse Justis-logo in alle afzendervarianten 
zelf selecteren en downloaden via: www.rijkshuisstijl.nl 
Een gebruikersnaam en wachtwoord krijg je via de beheerder.  
Medewerkers van Justis kunnen het logo ook vinden op het 
intranet.

Logo
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RijksoverheidSansText
Regular

RijksoverheidSansText
Italic

RijksoverheidSansHeading 
Bold 

Justis maakt  gebruik van de lettertypes uit de 
Rijksoverheidstijl. Als het niet mogelijk is om deze lettertypes 
te gebruiken wordt Verdana gebuikt als alternatief.

RijksoverheidSerif
Bold italic

Typografie - Lettertypes

Verdana 
Regular

Verdana 
Bold
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Justis is een autoriteit, maar heeft ook een warme menselijke 
kant. In de typografie van titels laten we die beiden kanten 
naast elkaar zien. De combinatie van de RijksoverheidSerif - bold 
italic voor de ‘menselijke’ tekst naast de RijksoverheidSans - 
regular voor de ‘zakelijke / meer inhoudelijke’ tekst geeft de 
typografie van Justis een eigen gezicht.

Justis de
kracht van
screenen

Menselijk / warm

Autoriteit / zakelijk

Typografie - Gebruik lettertypes
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De kracht van screenen 

Kan ik jou vertrouwen?

Gratis VOG voor vrijwilligers

De stand van de uitvoering

Onze diensten en producten

Wat is de meerwaarde van een risicomelding?

Aan het werk met een VOG

Opleidingsplan medewerkers Justis

...

Het is prima om op gevoel keuzes te maken voor wat je in 
titels italic (cursief) zet en wat niet. Hierbij een paar richtlijnen 
en voorbeelden. Het uitgangspunt is dat titels altijd een italic 
deel (menselijke kant) en een recht deel (zakelijke/inhoudelijke 
kant) bevatten. Is deze keuze niet (logisch) te maken dan kan 
een titel ook alleen in rechte letters staan.

Typografie - Opbouw 
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Om een tekst snel scanbaar te maken is een goede hiërarchie 
van belang. Per formaat zullen de exacte lettergroottes 
verschillen, als voorbeeld hiernaast de verschillende 
tekststijlen op een A4.

Titel
Combinatie van RijksoverheidSansHeading Regular en 
RijksoverheidSerif Bold Italic 60 pt / 60 pt
 
Introductie
RijksoverheidSansHeading Regular  13 pt / 16 pt 
(NB voor teksten groter dan corps 11 word de 
RijksoverheidSansHeading  gebruikt,  
kleiner dan corps 11 is gebruiken we de RijksoverheidSansTekst

Paragraafkop
RijksoverheidSansHeading  Bold 13 pt / 16 pt
 
Tussenkopje
RijksoverheidSansTeks Bold t 9,5 pt / 12 pt  

Platte tekst
RijksoverheidSansTekst 9,5 pt / 12 pt

Quote
RijksoverheidSerif Bold Italic 
Hemelblauw 13 pt / 16 pt
met een blauwe lijn voor de tekst, lijndikte 1,5 punt

Typografie - Hiërarchie

2 Kan ik jou vertrouwen?

Kan ik jou 
vertrouwen?

In deze brochure leest u meer over het toezicht op rechts-
personenen de Garantstellingsregeling curatoren 2012. Beide 
processen worden uitgevoerd door de afdeling TRACK van 
Justis.De Garantstellingsregeling curatoren is in de jaren ’80 
ontstaan enstelt curatoren in staat om onderzoek te doen 
naar faillissementenwaarbij er sprake is van onbehoorlijk 
bestuur en/of faillissementspaulianan een lege boedel. Justis 
toetst de verzoeken om eengarantstelling en draagt zorg voor 
het a� andelen van verleendegaranties aan het eind van een 
faillissement.

3

Welke producten zijn er?
Justis kan binnen het toezicht op rechtspersonen de volgende producten 
verstrekken: Risicomelding (al dan niet op verzoek) en Netwerktekening (TRACK 
informatieverstrekking) Voor zowel de risicomelding als de netwerktekening is 
maatwerk mogelijk. Ook kan Justis vanuit haar kennis en expertise een bijdrage leveren 
aan projecten en analyses op het gebied van misbruik van rechtspersonen. Justis stemt 
dit af met de afnemer.

Risicomelding
Justis analyseert op vooraf vastgestelde momenten de gegevens van rechtspersonen, 
hun bestuurders en enig aandeelhouders en hun directe omgeving (familie en 
levenspartners). Dit gebeurt na een wijziging in het Handelsregister van de KvK, 
bijvoorbeeld bij de oprichting van een B.V. of N.V. of bij een bestuurswisseling.

De eerste fase van deze analyse vindt geautomatiseerd plaats aan de hand van een 
beperkt aantal bronnen (zie stroomschema). RADAR bepaalt of er op basis van deze 
bronnen - t.a.v. de rechtspersoon of het netwerk aan personen en bedrijven erom 
heen - sprake is van een verhoogd risico op misbruik. Dit wordt gebaseerd op relevante 
antecedenten, betrokkenheid bij faillissementen en/of ontbindingen en/of andere 
indicatoren2 (zoals risicobranches, betrokkenheid van buitenlandse (rechts)personen of 
ongebruikelijke netwerkstructuren).

Met onze risicomeldingen en netwerktekeningen helpen we onze k
etenpartners bij het bestrijden van fraude, drugshandel, witwassen 
en andere vormen van misbruik van en door rechtspersonen.

Als uit de automatische analyse geen verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens na 
afronding van de verwerking door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan 
geen NADER onderzoek plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is 
van een potentieel verhoogd risico. risico blijkt, worden alle gegevens na afronding van 
de verwerking door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan geen nader 
onderzoek plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is van een 
potentieel verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens na afronding van de verwerking 
door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan geen nader onderzoek 
plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is van een potentieel 
verhoogd risico.

Het toezicht op rechtspersonen vindt haar basis in de Wet controleop rechtspersonen, 
die op 1 juli 2011 in werking is getreden. In hetkader van dit toezicht worden B.V.’s, 
N.V.’s, stichtingen, et ceteradoorlopend gescreend. Justis maakt het netwerk rondom 
derechtspersoon inzichtelijk en onderzoekt of er een risico bestaat opmisbruik van de 
rechtspersoon. Bijvoorbeeld ten gunste vanfaillissementsfraude, beleggingsfraude, 
drugshandel, illegaletewerkstelling en witwassen. Is dit het geval, dan gee�  Justis 
eenrisicomelding af aan de daarvoor aangewezen partners.
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Het basisvormgevingsprincipe is een horizontale  (50/50)
vlakverdeling voor staande producten (omslagen, flyers, 
factsheets, posters). En een verticale (50/50) vlakverdeling voor 
liggende producten (presentatie, social media, banners)
De kleur van een vlak is paars, of er staat een foto in. 
Witte vlakken worden alleen gebruikt voor lopende teksten (body 
teksten) in het zwart.  

Afhankelijk van de achtergrondkleur (paars of foto), wordt het  
logo diapositief of positief geplaatst, daarbij rekening houdend 
met de leesbaarheid van de teskt in het logo. Voorbeelden kun je 
vinden vanaf pagina 27 van deze huisstijlgids.

Fugit que vitatat enihicaesti nam, sequae consed qui 
conecturiae ministecea plis reiumquo dolorit occat am de 
inisqui comnimentur, volorem quid utati dolendiciis ea sunt 
maio vel et vero molum reseditatin parumet et libus ut eos 
experum quissitati ut m odi cupitiuribea nonsequae non 
eatibus ra prae inus. Lacilloriam ad que plitior poresequae 
plabo. Dem etum fuga. Nequi omnimporit a nistias invenim 
quasped ma volorias eius enet, id quam di rest doluptam 
fugit resedis nobita duntium ipsum que dolum, quae 
pliantius, comni corehen dusandi picatur? At aut aut velest 
exerum sunt aute vent et ommod quiam et eossitium nonet 
dolora que nesequodis expliquam quia aut quo tem quid 
unt mil int estrum cullige nitatur errorum int fugit oditaqui 
culla qui debit am, sequostem et prestium aut hariber 
namendus. Ehenimaxim et aut quam, ad que sendanducit, 
velliqu aecesenimet, tent mo blantiorem. Explatiam dolorio 
remodipis alitaspis assini illabor iantem a nis ni dis sani 
re nist anis iliquibus sitibus doluptio tendaeste in eles 
et aboremoditis ea plaborrum quam fugitiati diae imus 
perrum et liqui omnimpeditia volo berat. At faccae vit ad 
min et eostibe atatiatur aut quisimagnis aligent volut por 
re dolupta turerestios maio omnis prerio to eosandania nit 
fugia velictatiur? Ectioreperum reperiosaero doluptatem 
aborum asimendemodi del molum voluptaerum sitassimint 
verit qui am rem alic temolup tasperumquis sit o�  cature 

corit vitatur, soles num non ea consequam rem quam, 
quatus, sitiiss invene pra sequi te lab imenis es conseque 
aliquod itibus ut faceat accatur? Igentibus et excestis eum 
eumet hit o�  ciistia que sit, qui tenietur, cuscillum restium 
qui rem volupta niatem ut lat aut ad quodipsam accum 
inctur? Aquis et voluptiam est excepud istiass ectium 
audae pa accusam etusantio comnis ut et optatem id 
que eat quae con cuscimendant plitem lam quia soluptat 
molenda voloriam, o�  cient remolorror am, o�  ci to earum 
noneceptati tet aborendignat re apiciet lam, ut re cum 
fuga. Ximodi cor autem quis eatem eum dellabo. Et ex eum 
volorro volesecepro cuptaer ioribusa de perrunt pre volupis 
acerias simuscil eationsedi sitasim porendae mi, nis doluptati 
alibus, odis remquat uribus eosam anducient quunt utecae 
cusa praturion prae. Ulpa si nonsed quas et magnimo luptibu 
stibea delitem exeriorum facid quunderum et moluptatin est, 
sin ped quam reprate scipidit ipsandi ut parumquis voluptas 
simolectas cus duntio molore remo desci del explaut parum, 
is sum rempor aut exera quias quam fugia verspiciati volo 
inus, nestius que et volupta pore cum quia quam, oditius, 
odi conem quis ipitatibus re quid minvel ipsanda vollaccum 
quam apero volorpo rporern atumque. Lut landa quaerspici 
ne alit ma nectiunt quiatur sin eum quam fuga. Itae nonsequ 
atistio tem eossim nulparum harum quibeat quid ut que 
sitibus simporerum facculles apicius dipiderit.

Vlakverdeling

Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Fugit que vitatat enihicaesti nam, 
sequae consed qui conecturiae 
ministecea plis reiumquo dolorit occat 
am de inisqui comnimentur, volorem 
quid utati dolendiciis ea sunt maio vel 
et vero molum reseditatin parumet et 
libus ut eos experum quissitati ut m 
odi cupitiuribea nonsequ
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inisqui comnimentur, volorem quid utati dolendiciis ea sunt 
maio vel et vero molum reseditatin parumet et libus ut eos 
experum quissitati ut m odi cupitiuribea nonsequae non 
eatibus ra prae inus. Lacilloriam ad que plitior poresequae 
plabo. Dem etum fuga. Nequi omnimporit a nistias invenim 
quasped ma volorias eius enet, id quam di rest doluptam 
fugit resedis nobita duntium ipsum que dolum, quae 
pliantius, comni corehen dusandi picatur? At aut aut velest 
exerum sunt aute vent et ommod quiam et eossitium nonet 
dolora que nesequodis expliquam quia aut quo tem quid 
unt mil int estrum cullige nitatur errorum int fugit oditaqui 
culla qui debit am, sequostem et prestium aut hariber 
namendus. Ehenimaxim et aut quam, ad que sendanducit, 
velliqu aecesenimet, tent mo blantiorem. Explatiam dolorio 
remodipis alitaspis assini illabor iantem a nis ni dis sani 
re nist anis iliquibus sitibus doluptio tendaeste in eles 
et aboremoditis ea plaborrum quam fugitiati diae imus 
perrum et liqui omnimpeditia volo berat. At faccae vit ad 
min et eostibe atatiatur aut quisimagnis aligent volut por 
re dolupta turerestios maio omnis prerio to eosandania nit 
fugia velictatiur? Ectioreperum reperiosaero doluptatem 
aborum asimendemodi del molum voluptaerum sitassimint 
verit qui am rem alic temolup tasperumquis sit o�  cature 

corit vitatur, soles num non ea consequam rem quam, 
quatus, sitiiss invene pra sequi te lab imenis es conseque 
aliquod itibus ut faceat accatur? Igentibus et excestis eum 
eumet hit o�  ciistia que sit, qui tenietur, cuscillum restium 
qui rem volupta niatem ut lat aut ad quodipsam accum 
inctur? Aquis et voluptiam est excepud istiass ectium 
audae pa accusam etusantio comnis ut et optatem id 
que eat quae con cuscimendant plitem lam quia soluptat 
molenda voloriam, o�  cient remolorror am, o�  ci to earum 
noneceptati tet aborendignat re apiciet lam, ut re cum 
fuga. Ximodi cor autem quis eatem eum dellabo. Et ex eum 
volorro volesecepro cuptaer ioribusa de perrunt pre volupis 
acerias simuscil eationsedi sitasim porendae mi, nis doluptati 
alibus, odis remquat uribus eosam anducient quunt utecae 
cusa praturion prae. Ulpa si nonsed quas et magnimo luptibu 
stibea delitem exeriorum facid quunderum et moluptatin est, 
sin ped quam reprate scipidit ipsandi ut parumquis voluptas 
simolectas cus duntio molore remo desci del explaut parum, 
is sum rempor aut exera quias quam fugia verspiciati volo 
inus, nestius que et volupta pore cum quia quam, oditius, 
odi conem quis ipitatibus re quid minvel ipsanda vollaccum 
quam apero volorpo rporern atumque. Lut landa quaerspici 
ne alit ma nectiunt quiatur sin eum quam fuga. Itae nonsequ 
atistio tem eossim nulparum harum quibeat quid ut que 
sitibus simporerum facculles apicius dipiderit.
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We geven vlakken en foto’s die niet aflopen afgeronde 
hoeken. Daardoor wordt de uitstraling minder scherp, wat  
de menselijke kant van het werk van Justis weer versterkt. 
De afronding van middel en grote vlakken op een A4 
is 2,5 mm.

Stijlelement - Afgeronde hoeken
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Paars
CMYK  90 / 100 / 29 / 20

RGB  66 / 20 / 95

#  42145f

Robijnrood
CMYK 14 / 100 / 34 / 5

RGB 202 / 0 / 93

#   ca005d

Paars tint 1
CMYK 26 / 29 / 9 / 0

RGB  198 / 184 / 207

#  c6b8cf

Robijnrood tint 1 
CMYK 3 / 40 / 2 / 0

RGB 239 / 178 / 206

# efb2ce

Paars tint 2 
CMYK 12 / 14 / 5 / 0

RGB  227 / 220 / 231

#  e3dce7

Robijnrood tint 2
CMYK 2 / 21 / 2 / 6

RGB 247 / 217 / 231

# f7d9e7

Hemelblauw
CMYK 84 / 44 / 0 / 0

RGB  0 / 123 / 199

# 007bc7

Hemelblauw tint 1
CMYK 34 / 6 / 4 / 0

RGB 178 / 215 / 238

# b2d7ee

Hemelblauw tint 2
CMYK 18 / 2 / 2 / 0

RGB 217 / 235 / 247

# d9ebf7

De drie basiskleuren zijn een belangrijk onderdeel van de Justis 
huisstijl. Deze dragen bij aan de herkenbaarheid.  
Paars is de hoofdkleur.

Kleur - Basiskleuren
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Kleur - Verdeling basiskleuren

Hiernaast de verhouding van kleurgebruik. 

Paars
Deze hoofdkleur wordt gebruikt in koppen, intro’s en verder 
bij voorkeur in volvlakken.  

Hemelblauw tint 2
Voor achtergronden en in tabellen.

Hemelblauw tint 1
Voor onder andere in infographics en tabellen.

Hemelblauw
Voor onder andere quotes.

Robijnrood
Wordt alleen gebruikt in tabellen en grafieken en als 
accentkleur.

De overige tinten
Paars tint 1 en tint 2 en robijnrood tint 1 en tint 2, worden  
in de toekomst gebruikt in illustraties.
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Om grafieken leesbaar en overzichtelijk te houden gebruiken 
we naast de basiskleuren een aantal extra kleuren (4 t/m 8) uit 
het palet van de Rijksoverheid. Deze zijn uitsluitend bestemd 
voor grafieken, tabellen en infographics.

De volgorde van de kleuren staat vast. 

Kleur - Grafieken

1 5

3 7

2 6

4 8CMYK 54 / 0 / 38 / 0

RGB 118 / 210 / 182

# 76d2b6

CMYK 7 / 65 / 100 / 1

RGB 225 / 112 / 0

# e17000

CMYK 6 / 6 / 90 / 0

RGB 249 / 225 / 30

# f9e11e

CMYK 8 / 53 / 0 / 0

RGB 240 / 146 / 205

# fo92cd

CMYK 79 / 22 / 100 / 8

RGB 57 / 135 / 12

# 39870c

CMYK 90 / 100 / 29 / 20

RGB 66 / 20 / 95

#  42145f

CMYK 84 / 44 / 0 / 0

RGB 0 / 123 / 199

# 007bc7

CMYK 14 / 100 / 34 / 5

RGB 202 / 0 / 93

# ca005d
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Voor een goede leesbaarheid zorg je bij teksten en interactieve 
elementen voor een goed contrast met de achtergrondkleur. 
Je kunt de contrastwaarde tussen 2 kleuren meten met behulp 
van een kleurcontrast-checker. De uitkomst wordt getoetst 
aan de AA-norm die de Rijksoverheid hanteert.

Voor het totale overzicht van alle rijkskleuren en de juiste 
combinaties zie: www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/
basiselementen-online/online-kleuren.

Kleur - Toegankelijkheid

Tekst > 1 pt Tekst > 18 pt en interactieve elementen

Wit

Zwart

Paars

Paars tint 1

Paars tint 2

Hemelblauw

Hemelblauw tint 1

Hemelblauw tint 2

Robijnrood

Robijnrood tint 1

Robijnrood tint 1
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18%

 Nobit venimus et latur
 Asimagnis istint porro estibus
 Cus dic temoluptae doluptatet 
 Num reperchil il in pedi dolupta

 31% Nobit venimus et latur
 29% Asimagnis istint porro estibus
 18% Cus dic temoluptae doluptatet 
 13% Num reperchil il in pedi dolupta
 8% Nobit venimus et latur
 8% Asimagnis istint porro estibus

12%

25%

6%

Grafieken 
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Tabel

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipis 48.403 260

Lorem ipsum dolor sit amet conse 12.332 749

Lorem ipsum dolor sit amet consectet 28.641 293

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipis 10.921 803
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U ontvangt de VOG via 
de berichtenbox van 

MijnOverheid

U stuurt de VOG digitaal 
naar de organisatie

U ontvangt een e-mail waarmee u online 
de VOG-aanvraag start. 

U maakt een keuze tussen digitaal of post:  

De organisatie controleert uw VOG

U gee�  de papieren VOG 
aan de organisatie

U ontvangt de VOG 
per post

Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verzending van de VOG
Zo werkt het:

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van Justis 
via 088 - 9982200. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Beelden vertellen meer dan 1000 woorden. Een 
infographic maakt van ingewikkelde informatie een 
overzichtelijk en behapbaar geheel. 

Infographic - Stroomschema
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Uciendae laborib 
usdanis aliquiae

Lorem ipsum mores 
Ficaequi volut laut

Ihit quae essim 
fugit quaam fugita

Officieni autecte 
eumquamuscim

Ucipsant qui derch
il mincidelecta 

Ibea et deliqua 
ecaboribusael

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 
van Justis via 088 - 9982200. Dit kan op werkdagen 
tussen 9:00 en 17:00 uur.

De iconen uit de rijkshuisstijl kunnen ook worden 
gebruikt om een meer verhalende illustratie te 
maken.

Infographic - Illustratie met iconen
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We houden de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid aan.

Deze heeft een aantal uitgangspunten
• De inhoud staat altijd centraal.
• Realistische kijk op de Nederlandse samenleving.
• Menselijke maat staat centraal.
• Wees terughoudend met beeldmanipulatie.

Hiernaast de 4 beeldkenmerken:

Krachtig

Geloofwaardig

Helder

Nederlands

Fotografie - Richtlijnen vanuit de Rijksoverheid
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Justis heeft een eigen verhaal te vertellen. Dit laten we 
ook terugkomen in de fotografie. Hiernaast 4 inhoudelijke 
beeldkenmerken specifiek voor Justis. Deze gaan over de 
inhoud van de foto.

Vertrouwen

Samen

Krachtig

Focus

Fotografie - Inhoud, wat willen wij vertellen? 
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Naast dat de inhoud van een beeld spreekt voor Justis moet 
ook de stijl kloppen. Hiernaast de uitstraling die we willen.

Lichtgebruik is fris

Divers en betrokken

Levendige kleuren

Ooghoogte van het onderwerp

Fotografie - Stijl, wat willen we uitstralen? 
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Kleding

Achtergrond

Object

Extra herkenningselement 
in de fotografie 
(niet verplicht)

Om een foto nog meer ‘van Justis’ te laten zijn kunnen we 
de hoofdkleur paars terug laten komen in de fotografie. In 
bijvoorbeeld kleding, in een object of in de achtergrond. 

Fotografie - Extra herkenningselement
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Toepassingen 
en voorbeelden
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Screening Justis 
Wanneer de organisatie is toegelaten tot de Regeling Gratis 
VOG, kan de organisatie VOG-aanvragen voor de vrijwilligers 
klaarze� en bij Justis. Justis is de enige instantie die over de 
VOG screening gaat. De vrijwilliger vraagt de VOG vervolgens 
zelf aan via de link die de organisatie hem of haar stuurt.
Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis in 
verschillende bronnen of de aanvrager stra� are feiten op 
zijn of haar naam hee�  staan die een risico vormen voor de 
functie. Sommige stra� are feiten vormen een bezwaar voor 
de ene functie, maar voor de andere niet. Hee�  de vrijwilli-
ger geen stra� lad of geen stra� are feiten gepleegd die een 
belemmering vormen voor de uitoefening van de taken? Dan 
ontvangt hij of zij de verklaring.

Controle op echtheid
De organisatie moet altijd controleren of iemand een echte 
VOG hee�  en geen vervalsing door het originele exemplaar 
op echtheid te controleren. De papieren VOG is met deze 
echtheidskenmerken te controleren:
• Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
• Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
• Onder een UV-lamp blij�  het papier donker en lichten klei-

ne vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
• Onder een UV-lamp licht een rechthoek op om het blauwe 

N-nummer in de rechterbovenhoek.
• In het papier is een hologram zichtbaar. 

Meer informatie
Wilt u als organisatie meer informatie over hoe u zich kunt
aanmelden, wat de procedure inhoudt en met welke voorwaarden u 
rekening moet houden? Kijk dan op de website: gratisvog.nl.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
(NOV), het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en 
Centrum Veilige Sport Nederland voeren preventief beleid 
tegen grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector, 
kerken en de sport. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
maakt hier onderdeel van uit. Voor deze sectoren geldt dat het 
aanvragen van de VOG voor vrijwilligers, gratis is. Astrid Cevaal 
is projectleider VOG bij Centrum Veilige Sport Nederland:

In de sport zijn we vaak gefocust op prestaties. De mooiste
prestaties komen tot stand als de sporter goed in zijn vel zit.
Dat betekent niet alleen dat de sporter lichamelijk � t is, maar
betekent ook dat hij zich veilig voelt op de plek waar hij 
sport. Pas dan kan hij het beste uit zichzelf halen. 

Onze Verklaring Omtrent het Gedrag vergroot 
het vertrouwen dat kwetsbare mensen, vertrou-
welijke gegevens, geld en goederen in goede 
handen zijn.

Veiligheid is de basis. Daar zet ik me voor in, want ik vind 
dat echt belangrijk. Sinds ik bij het Centrum Veilige Sport 
Nederland werk, ben ik me ook in mijn prive leven veel meer 
bewust van veiligheid in de sport en het gemak waarmee 
we op basis van niets aannemen dat het wel goed zit bij de 
club waar onze kinderen sporten. In de sport werken veel 
vrijwilligers.

Mensen die zich bijvoorbeeld als trainer, coach, begeleider 
of scheidsrechter inze� en voor de sport en de sporters.  
De verenigingen bouwen op deze mensen. Het is dan ook 
belangrijk om op die mensen te kunnen vertrouwen. Sinds 
2015 bestaat de regeling dat sportbonden en -verenigingen 
een gratis VOG kunnen aanvragen voor die vrijwilligers. Dit 
vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn 
gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefe-
nen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je als 
club wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers 
en bezoekers serieus neemt.De VOG hee�  dus een preven-
tieve werking, het kan afschrikken bij mensen die verkeerde 
bedoelingen hebben.

De gratis VOG is met name bedoeld voor sportverenigingen 
waar kwetsbare mensen sporten, zoals kinderen en men-
sen met een beperking. Maar ook topsporters zijn op een 
bepaalde manier extra kwetsbaar. Justis hee�  sinds 2015 al 
170.000 gratis VOG’s afgegeven aan vrijwilligers in de sport. 
Alleen het overleggen van een VOG maakt de vereniging 
echter nog niet veilig. Het screenen van vrijwilligers moet 
onderdeel zijn van een breder preventief beleid. Wij reiken 
de verenigingen een reeks aan maatregelen aan.

Gratis VOG 
voor vrijwilligers
Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare 
personen werken, kunnen gratis een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
aanvragen wanneer de organisatie waarvoor 
zij werken, deelneemt aan de Regeling 
Gratis VOG.

Preventie- en integriteitsbeleid
De VOG is een belangrijk onderdeel van het preventie- en
integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Door het 
voeren van een weloverwogen beleid levert de organisatie 
een bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de 
samenleving. Organisaties die gebruik willen maken van de 
Regeling Gratis VOG, kunnen zich hiervoor aanmelden via de 
website gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de 
organisatie aan de voorwaarden voldoet. Alleen dan wordt 
de organisatie toegelaten tot de regeling.

Factsheet - Staand
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Factsheet voor de werkgever

Verzend de VOG 
nu ook digitaal

Justis ontwikkelt een nieuwe, digitale 
manier om de Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) te verzenden. Hiermee spelen 
we in op de langlopende wens van werk-
gevers, organisaties en burgers om de VOG 
digitaal te kunnen ontvangen. In de twee-
de hel�  van 2021 onderzoeken we of het 
nieuwe digitale verzendproces goed werkt, 
gebruiksvriendelijk is en aansluit bij de
 behoe� es van onze klanten. U bent een 
van de eerste werkgevers die gaat werken 
met het nieuwe proces. U helpt ons door uw 
ervaringen met ons te delen.

Vanaf 4 augustus is het de bedoeling dat u alle digitale
VOG-aanvragen voor uw medewerkers klaarzet via mijn.
justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. Uw medewerkers 
kunnen vervolgens bij de afronding van de aanvraag aange-
ven of zij de VOG digitaal of per post wensen te ontvangen. 
Als VOG-vragende organisatie is uw betrokkenheid bij het 
nieuwe verzendproces van groot belang. Op de achterzijde 
van deze factsheet en in de bijgevoegde infographic leest u 
meer over het proces en de rol die u daarin vervult. 

Onze Verklaring Omtrent het Gedrag vergroot 
het vertrouwen dat kwetsbare mensen, 
vertrouwelijke gegevens, geld en goederen in 
goede handen zijn. 

Feedback van organisaties
Om het digitale verzendproces te evalueren vragen we u 
feedback te geven. U kunt dit doen door een online enquete 
in te vullen. Natuurlijk kunt u ook zelf telefonisch contact 
opnemen om ervaringen te delen of vragen te stellen. Bel 
met de accountmanagers van Justis: Esther Vogelezang (06 
52877923) of Monica Yeung (06 52877817).

De nieuwe verzendmethode in het kort
Digitale verzending van de VOG brengt veel voordelen met 
zich mee. Niet alleen voor u, ook voor uw medewerkers. Het 
digitaal ‘bezorgen’ van de VOG levert tijdswinst op ten op-
zichte van bezorging per post. Het wordt voor uw medewer-
kers makkelijker de VOG te overhandigen: zij krijgen de VOG 
afgeleverd in hun MijnOverheid Berichtenbox en kunnen 
deze vervolgens snel digitaal naar u doorsturen. Daarnaast 
hoe�  u als werkgever een digitale VOG niet meer handmatig 
te controleren op echtheid - dat doet u gewoon online. Digi-
tale VOG: vertrouwde inhoud, andere vorm De digitale VOG 
bevat grotendeels dezelfde informatie als de papieren VOG. 
Alleen het postadres is weggelaten. De verschillen zi� en 
vooral in de vorm: de digitale VOG hee�  een andere kleur, en 
zichtbare echtheidskenmerken zoals het watermerk zijn ver-
vangen door onzichtbare, digitale echtheidskenmerken. Om 
te controleren of een digitale VOG echt is gebruikt u de digi-
tale validatievoorziening van de Justitiele Informatiedienst: 
validatie.justid.nl. Deze validatievoorziening is een veilige 
online tool van de overheid waarmee u de betrouwbaarheid 
van een digitaal document kunt vaststellen.

Zo werkt het digitale verzendproces
U zet de VOG-aanvraag voor uw medewerker klaar via mijn.
justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen. Uw medewerker kiest 
tijdens de afronding van de aanvraag voor verzending per 
post, of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Digitale verzending is alleen mogelijk als de medewerker 
zijn/haar Berichtenbox hee�  geactiveerd. Daarnaast moet 

hij/zij in de Berichtenbox hebben aangevinkt digitale post 
te willen ontvangen van Screeningsautoriteit Justis en een 
actueel, werkend e-mailadres hebben opgegeven. Kiest uw 
medewerker voor digitale verzending? Dan zet Justis, in het 
geval van een positieve beslissing, de digitale VOG klaar in 
zijn/haar Berichtenbox. De medewerker bekijkt de VOG, 
slaat deze op en stuur het document digitaal naar u toe. 
U voert na ontvangst van de VOG een tweeledige controle 
uit: u stelt vast of de inhoud van de VOG klopt en of de VOG 
echt is. Voor de echtheidscontrole gebruikt u de validatie-
voorziening.

Uw rol als VOG-vragende organisatie
Als werkgever hee�  u een belangrijke rol in het proces
rondom digitale verzending. Het is van belang dat u vooraf
uw medewerker goed informeert over de nieuwe keuzemo-
gelijkheid. Gee�  u daarbij aan dat het hebben van een
geactiveerde Berichtenbox een voorwaarde is voor digitale
verzending. Achteraf is het uw verantwoordelijkheid om
de ontvangen digitale VOG te controleren op juistheid en
echtheid. Het is belangrijk te benadrukken dat het de me-
dewerker is die de keuze maakt tussen papieren of digitale 
verzending. Natuurlijk kunt u als organisatie - vanuit uw 
bedrijfsvoering - een bepaalde voorkeur hebben. U mag deze 
voorkeur ook kenbaar maken aan uw medewerker. Maar het 
is de medewerker zelf die uiteindelijk beslist.

U ontvangt VOG via 
de berichtenbox van 

MijnOverheid

U stuurt VOG digitaal 
naar de organisatie

U ontvangt een e-mail waarmee u online 
de VOG-aanvraag start. 

U maakt een keuze tussen digitaal of post:  

De organisatie controleert Uw VOG

U gee�  de papieren VOG 
aan de organisatie

U ontvangt VOG 
per post

Factsheet - Staand
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Factsheet 

Opleidingsplan
Medewerkers Justis
Deze factsheet is een verkorte versie van het 
opleidingsplan van Justis. Dit plan is voor alle 
medewerkers die in dienst zijn bij Justis.

1. Waarom een opleidingsplan?
Het leven in een dynamische en steeds veranderende omgeving brengt met 
zich mee dat het gedrag en de behoe� en van onze klanten veranderen. 
Justis verandert en beweegt mee om in deze behoe� en te kunnen 
voorzien. Voor de Justis-medewerkers betekent dit dat er mogelijk andere 
competenties nodig zijn. Competenties die ervoor zorgen dat Justis kan 
inspelen op de (maatschappelijke) veranderingen waarmee wij in ons 
dagelijkse werk te maken krijgen.

Justis wil als werkgever het beste in de medewerkers naar boven halen en 
de talenten van de medewerkers ten volle benu� en. Tegelijkertijd blijkt uit 
medewerkersonderzoeken van de afgelopen jaren dat medewerkers ook 
graag aan hun eigen groei en ontwikkeling willen werken, onder meer door 
het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen.

2. Wat staat er in het opleidingsplan?
In het plan staat welke ambities Justis hee�  voor de medewerker van de 
toekomst en hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot die toekomstbestendige 
medewerkers. Dit om als organisatie optimaal te kunnen blijven
functioneren. 

• In het plan is per speerpunt en per focuspunt opgenomen welke 
opleidingen medewerkers onder andere kunnen doen om zich verder in 
te ontwikkelen.

• In het plan staat benoemd wat er concreet wordt verwacht van de 
medewerkers.

• Er is ook gekeken naar de ontwikkelbehoe� e die lee�  op de afdelingen. 
In het plan is een Menukaart met opleidingen opgenomen. Daarmee 
kunnen eenvoudig opleidingen gevonden worden, die aansluiten bij de 
behoe� en op de afdelingen. Dit is bijvoorbeeld nu� ig

• als je wil weten welke opleidingen je collega’s op de afdeling hebben 
gevolgd of als je ambities liggen bij een andere afdeling en wilt weten 
welke trainingen of opleidingen daar gevolgd worden.

3. Speerpunten
Dit opleidingsplan draagt bij aan onze externe en 
interne ambities zoals verwoord in de visie 2025 met 
Justis-medewerkers die deskundig, nieuwsgierig en 
daadkrachtig zijn. Daarnaast zijn in het Organisatie 
& Formatie rapport (O&F) verschillende ambities 
vastgesteld voor de gehele organisatie. Voor 
medewerkers zijn de volgende drie speerpunten 
geformuleerd. Dit zijn de speerpunten waaraan we 
werken in 2021-2025.

4. Focuspunten
Daarnaast staat in het opleidingsplan welke ambities 
Justis hee�  voor de medewerker van de toekomst en 
hoe je je kunt ontwikkelen tot die toekomstbestendige 
medewerker. Hiervoor zijn drie focuspunten 
geformuleerd:

Flexibele en breed inzetbaar
Omdat medewerkers bij Justis allemaal bij het vak screenen 
betrokken zijn, stimuleert en waardeert Justis brede 
inzetbaarheid van medewerkers. Dit vindt plaats binnen 
afdelingen, over afdelingen heen, in projecten, nieuwe 
werkzaamheden of extra taken.

Veranderingsgericht
Medewerkers zijn fl exibel en breed inzetbaar, willen het 
werkproces continu verbeteren, zijn innovatief en zoeken de
samenwerking op.

Zelfstandig beslissingen kunnen nemen
Uitgangspunt voor Justis is dat medewerkers taakvolwas-
sen zijn. Dit betekent dat zij in staat zijn zelfstandig zaken 
te behandelen en beslissingen hierover te nemen. Wie welke 
zaak kan behandelen en daarover mag beslissen wordt 
bepaald door de mate van complexiteit. Hiervoor hee�  
Justis een complexiteitsmatrix ontwikkeld.

Zelfsturing en zelfontwikkeling
Medewerkers zijn proactief, nemen initiatief, kunnen 
zelfstandig beslissingen nemen, zijn ontwikkelingsgericht 
en hebben refl ectief vermogen.

Initiatief nemen
Justis vraagt van medewerkers dat zij pro-actief en 
oplossingsgericht zijn. Dit is nodig om de geambieerde 
ontwikkelingen binnen Justis te realiseren. Ook verwacht 
Justis van medewerkers dat zij op basis van hun inzichten 
initiatief nemen en eigenaarschap laten zien.

Toekomstbestendig werken
Medewerkers beschikken over goede digitale vaardigheden, 
kunnen projectmatig werken, zijn en werken klantgericht,
en kunnen plannen en organiseren.

Factsheet - Liggend
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2 Kan ik jou vertrouwen?

Kan ik jou 
vertrouwen?

In deze brochure leest u meer over het toezicht op rechts-
personenen de Garantstellingsregeling curatoren 2012. Beide 
processen worden uitgevoerd door de afdeling TRACK van 
Justis.De Garantstellingsregeling curatoren is in de jaren ’80 
ontstaan enstelt curatoren in staat om onderzoek te doen 
naar faillissementenwaarbij er sprake is van onbehoorlijk 
bestuur en/of faillissementspaulianan een lege boedel. Justis 
toetst de verzoeken om eengarantstelling en draagt zorg voor 
het a� andelen van verleendegaranties aan het eind van een 
faillissement.

4 Kan ik jou vertrouwen?

Het toezicht op rechtspersonen
De Garantstellingsregeling curatoren is in de jaren ’80 ontstaan en stelt curatoren 
in staat om onderzoek te doen naar faillissementen waarbij er sprake is van 
onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana én een lege boedel. Justis toetst de 
garantstellingsverzoeken en draagt zorg voor het a� andelen van verleende garanties 
aan het eind van een faillissement. Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. 
Het doel van deze wet is voorkomen en bestrijden dat er misbruik wordt gemaakt van 
rechtspersonen. Hiervoor toetst Justis de integriteit van een rechtspersoon, maar ook 
die van de bestuurders en andere betrokken personen en bedrijven. Door regelmatige 
toetsing op misbruik van rechtspersonen en het verstrekken van risicosignalen hierover 
aan toezichthoudende, handhavende en opsporingsinstanties.Financieel-economische 
criminaliteit wordt aangepakt.

Instanties kunnen door de signalen sneller en beter optreden. Daarmee wordt 
Nederland veiliger. Welke producten zijn er? Justis kan binnen het toezicht op 
rechtspersonen de volgende producten verstrekken Risicomelding (al dan niet op 
verzoek), Netwerktekening (TRACK informatieverstrekking).
Voor zowel de risicomelding als de netwerktekening is maatwerk mogelijk. Ook kan 
Justis vanuit haar kennis en expertise een bijdrage leveren aan projecten en analyses 
op het gebied van misbruik van rechtspersonen. Justis stemt dit af met de afnemer.Een 
risicomelding kan op twee manieren tot stand komen. 

Een automatische analyse, die wordt uitgevoerd door ict-systeem RADAR, naar 
aanleiding van een wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) 
een verzoek daartoe door één van de daartoe bevoegde afnemers. Justis analyseert op 
vooraf vastgestelde momenten de gegevens van rechtspersonen. Hun bestuurders en 
enig aandeelhouders en hun directe omgeving. (familie en levenspartners). Dit gebeurt 
na een wijziging in het Handelsregister van de KvK, bijvoorbeeld bij de oprichting van 
een B.V. of N.V. of bij een bestuurswisseling.

Hoeveelheid aanvragen per lee� ijdscategorie

 31% Nobit venimus et latur
 29% Asimagnis isti estibus
 18% Cus dic temoluluptatet 
 13% Num reperchupta
 8% Nobit venimus et latur
 8% Asimagno estibus
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Welke producten zijn er?
Justis kan binnen het toezicht op rechtspersonen de volgende producten 
verstrekken: Risicomelding (al dan niet op verzoek) en Netwerktekening (TRACK 
informatieverstrekking) Voor zowel de risicomelding als de netwerktekening is 
maatwerk mogelijk. Ook kan Justis vanuit haar kennis en expertise een bijdrage leveren 
aan projecten en analyses op het gebied van misbruik van rechtspersonen. Justis stemt 
dit af met de afnemer.

Risicomelding
Justis analyseert op vooraf vastgestelde momenten de gegevens van rechtspersonen, 
hun bestuurders en enig aandeelhouders en hun directe omgeving (familie en 
levenspartners). Dit gebeurt na een wijziging in het Handelsregister van de KvK, 
bijvoorbeeld bij de oprichting van een B.V. of N.V. of bij een bestuurswisseling.

De eerste fase van deze analyse vindt geautomatiseerd plaats aan de hand van een 
beperkt aantal bronnen (zie stroomschema). RADAR bepaalt of er op basis van deze 
bronnen - t.a.v. de rechtspersoon of het netwerk aan personen en bedrijven erom 
heen - sprake is van een verhoogd risico op misbruik. Dit wordt gebaseerd op relevante 
antecedenten, betrokkenheid bij faillissementen en/of ontbindingen en/of andere 
indicatoren2 (zoals risicobranches, betrokkenheid van buitenlandse (rechts)personen of 
ongebruikelijke netwerkstructuren).

Met onze risicomeldingen en netwerktekeningen helpen we onze k
etenpartners bij het bestrijden van fraude, drugshandel, witwassen 
en andere vormen van misbruik van en door rechtspersonen.

Als uit de automatische analyse geen verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens na 
afronding van de verwerking door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan 
geen NADER onderzoek plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is 
van een potentieel verhoogd risico. risico blijkt, worden alle gegevens na afronding van 
de verwerking door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan geen nader 
onderzoek plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is van een 
potentieel verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens na afronding van de verwerking 
door het systeem zo spoedig mogelijk gewist. Er vindt dan geen nader onderzoek 
plaats. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is van een potentieel 
verhoogd risico.

Het toezicht op rechtspersonen vindt haar basis in de Wet controleop rechtspersonen, 
die op 1 juli 2011 in werking is getreden. In hetkader van dit toezicht worden B.V.’s, 
N.V.’s, stichtingen, et ceteradoorlopend gescreend. Justis maakt het netwerk rondom 
derechtspersoon inzichtelijk en onderzoekt of er een risico bestaat opmisbruik van de 
rechtspersoon. Bijvoorbeeld ten gunste vanfaillissementsfraude, beleggingsfraude, 
drugshandel, illegaletewerkstelling en witwassen. Is dit het geval, dan gee�  Justis 
eenrisicomelding af aan de daarvoor aangewezen partners.

5

Netwerktekening
Een netwerktekening is een visuele weergave van een netwerk rondom een rechts-
persoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en 
natuurlijke personen. Met deze tekening worden onderlinge relaties, faillissementen 
en ontbindingen zichtbaar.

Deze relaties zijn gebaseerd op de bronkopie van het Handelsregister. In deze kopie, 
die iedere dag wordt geüpdatet, staan de actuele relaties en de historische relaties 
tot ongeveer 2010 (de kopie wordt steeds verder uitgebreid en gevuld met historische 
relaties). Dit gaat verder dan de concernrelaties die de Kamer van Koophandel online 
weergee� . Bovendien kan Justis hierbij zoeken op natuurlijke personen. Vanaf 2021 
worden ook UBO’s (ultimate beni� cial owners) opgenomen in de netwerktekening, voor 
zover die bekend zijn bij de KvK.

In een netwerktekening worden naast de gegevens uit het Handelsregister van de 
KvK, ook gegevens uit het Centraal Insolventieregister (relevante faillissementen en 
ontbindingen) en openbare bronnen (bijvoorbeeld buitenlandse handelsregisters en 
Kadaster) weergegeven. Door een automatische koppeling van bronnen is Justis in staat 
om relatief snel een netwerk in kaart te brengen. Strafrechtelijke of � scale gegevens zijn 
niet opgenomen in de tekening.

Wie mag een netwerktekening aanvragen en ontvangen?
Een netwerktekening kan, naast aan de eerder genoemde afnemers van 
risicomeldingen, ook verstrekt worden aan een aantal bij naam genoemde afnemers 
(Bcr), zoals faillissementscuratoren en de AIVD. Daarnaast kan Justis netwerktekeningen 
verstrekken aan:
Personen die met de opsporing van stra� are feiten zijn belast, wanneer uit de gegevens 
zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een persoon een stra� aar feit hee�  begaan;
Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens nodig hebben in 
verband met die taak. Het gaat dan onder meer, gemeenten en omgevingsdiensten.
De afnemer mag een netwerktekening delen met alle organisaties (met een 
publiekrechtelijke taak) die zelf ook afnemers zijn van de netwerktekening, op grond 
van de Wcr en Bcr.

Meerwaarde
Netwerktekeningen zijn op te vragen op het moment behoe� e is aan inzicht in het 
netwerk rondom een rechtspersoon. Dit kan zijn in het kader van toezicht, maar ook 
vanwege een strafrechtelijk onderzoek of onderzoek naar een faillissement. Een 
netwerktekening wordt vaak gebruikt om meer inzicht te krijgen in het onderlinge 
netwerk tussen natuurlijkeen rechtspersonen, bijvoorbeeld om te kunnen zien of er een 
relatie is tussen bepaalde subjecten, wie de beleidsbepaler van een bevraagde groep 
rechtspersonen is of om te beslissen op welke subjecten een strafrechtelijk onderzoek 
te richten. Daarnaast kan een netwerktekening worden gebruikt om te bepalen of 
een andere rechtspersoon in het netwerk van een failliete vennootschap misschien 
mogelijkheden tot verhaal biedt. 

Justis biedt de mogelijkheid om bij een groot of complex onderzoek samen met de 
afnemer op locatie het netwerk in kaart brengen. Er vindt zo direct afstemming plaats 
over a� akening en door het bijeen brengen van wederzijdse kennis en expertise kan 
Justis de netwerktekening nog beter toespitsen op de behoe� e van de afnemer.

Brochure - Binnenwerk
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1 van 4

Aanvraagformulier 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Met dit formulier vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. 

Instructie
•  Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed 

leesbaar is. 
•  Als u niet zelf de aanvraag kunt indienen, dan kunt u hiervoor 

iemand machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier 
op de website: justis.nl/vog/documenten.

•  Dien een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Hier 
toont u een geldig identiteitsbewijs en betaalt u het tarief van € 41,35. 

Procedure
• Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis.
•  U ontvangt de VOG per post op het (post)adres dat u in de 

aanvraag opgeeft.

Meer informatie
Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur via +31 88 - 998 22 00 of 
via het contactformulier: justis.nl/contactformulier. 

Achternaam en tussenvoegsels 
volgens identiteitsbewijs

Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer 
(met toevoeging) 

Geboortedatum (dag/maand/jaar) 
en geboorteplaats

Postcode en plaats

Land

Plaats

Datum (dag/maand/jaar)

Naam en/of handtekening 

Geboorteland

Nationaliteit(en)

E-mailadres

Telefoonnummer

(Post)adres (i.v.m. privacybescherming mag dit geen zakelijk adres zijn)

Heeft u meerdere nationaliteiten? Vul deze in.

De aanvrager verklaart dit formulier volledig 
en naar waarheid te hebben ingevuld.

Burgerservicenummer

Vul uw geboorteplaats in zoals vermeld op uw identiteitsbewijs.
Bent u niet in Nederland geboren? Vul in hoe uw geboorteland heette toen u geboren werd.

1.1 Gegevens aanvrager

1.2 Ondertekening aanvrager

1 Invullen door aanvrager

Waarom dit formulier?
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2.1 Gegevens organisatie

2.2 Doel van de aanvraag

2.3 Bijzondere omstandigheden voor de aanvraag

2 Invullen door organisatie die de VOG vraagt

Naam

Naam vertegenwoordiger

Functie 
(waarvoor de VOG nodig is: 
bijvoorbeeld docent, schoonmaker 
of vervoersmanager)

Taakomschrijving
(omschrijf de werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden die 
behoren tot de functie)

Omschrijving
(bijvoorbeeld chauffeurskaart, 
visum, emigratie of 
exploitatievergunning)

Werkrelatie

Overige

Nee, ga door met vraag 2.4

Ja, toelichting:

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Straat en huisnummer 
(met toevoeging) 

Land

Bij visum of emigratie vult u de officiële naam in van het land dat de VOG van u vraagt. 
In deze gevallen is het optioneel om de naam van de vertegenwoordiger in te vullen.

Als het niet mogelijk is om deze paragraaf in te laten vullen én te laten ondertekenen door de organisatie die de 
VOG vraagt (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag), dan vult zelf de gegevens van 2.1, 2.2, 2.3 én 2.4 a of 2.4 b in. 
Naast dit aanvraagformulier voegt u een brief, e-mail of webpagina toe waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig 
heeft. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.5.

Moet er bij de beoordeling van de aanvraag rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden, 
bijvoorbeeld de locatie waar de werkzaamheden worden verricht? 

Bijvoorbeeld de locatie waar iemand schoonmaakt is van belang. Als dit gebeurt op een kinderopvang 
dan beoordeelt Justis dit anders dan wanneer de werkzaamheden in een kantoorpand worden verricht. 
Een andere toelichting kunt u hier ook kwijt.

Als de VOG nodig is voor het aanvragen van een chauffeurskaart, visum of vergunning, vermeld dit bij overige.
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2.4 a Specifiek screeningsprofiel

2.4 b Algemeen screeningsprofiel

Let op! Vink één vakje aan.

01 Politieke ambtsdragers

06 Visum en emigratie

25 (Buitengewoon) opsporingsambtenaar

40 Vakantiegezinnen en adoptie

45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

55 Juridische dienstverlening

85 Lidmaatschap schietvereniging

95 Financiële dienstverlening

11  Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of 
bewerken van systemen

36 Het bewaken van productieprocessen

21  Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) 
waardepapieren omgaan

41  Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, 
schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)

12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan

37 Het beschikken over goederen

22 Budgetbevoegdheid hebben

43  Het verlenen van diensten in de persoonlijke 
leefomgeving

13  Kennis dragen van veiligheidssystemen, 
controlemechanismen en verificatieprocessen

38  Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en 
voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik 
een risico vormen voor mensen (en dier)

75  (Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, 
raadsonderzoeker en maatschappelijk werker

18  Huisvestingsvergunning  
Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen in het kader 
van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

60  Onderwijs  
Dit screeningsprofiel is van toepassing op al het personeel dat 
werkzaam is bij een educatieve instelling.

80  Beëdigd tolken en vertalers 
Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als de Raad voor 
Rechtsbijstand de organisatie is die de VOG verlangt.

97  Beveiliging burgerluchtvaart 
Dit screeningsprofiel is bedoeld voor functies in de beveiliging van de 
burgerluchtvaart die niet zijn aangewezen als vertrouwensfunctie.

50  Exploitatievergunning 
Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als de gemeente de 
instelling is die de VOG verlangt en u de VOG aanvraagt ten behoeve 
van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf.

65  Taxibranche; chauffeurskaart  
Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als Kiwa Register 
B.V. de organisatie is die de VOG verlangt én bij paragraaf 2.1 van dit 
formulier alle gegevens van Kiwa Register B.V. zijn vermeld.

 70  Taxibranche; ondernemersvergunning 
Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als Kiwa Register 
B.V. de organisatie is die de VOG verlangt én bij paragraaf 2.1 van dit 
formulier alle gegevens van Kiwa Register B.V. zijn vermeld.

Vink aan wat van toepassing is. Meerdere vinkjes mogelijk. De screening vindt plaats op grond van de door u aangevinkte functieaspecten. 
Het is van belang dat de opgegeven functieaspecten overeenkomen met de beoogde functie/taak of het doel van de aanvraag.

Let op! U kunt alleen een algemeen screeningsprofiel selecteren als u geen specifiek screeningsprofiel aangevinkt heeft. 

Informatie

Geld

Goederen

Diensten

61  Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)
machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen

53  Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen 
en het afsluiten van contracten) en het doen van 
aanbestedingen

71  Personen die vanuit hun functie mensen en/of een 
organisatie (of een deel daarvan) aansturen

84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

85  Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, 
zoals ouderen en gehandicapten

 86  Kinderopvang  
Dit functieaspect 86 geldt alleen voor de kinderopvang. Dit 
functieaspect altijd in combinatie met functieaspect 84 aanvinken. 
Voor de kinderopvang en de inschrijving in het persoonsregister 
kinderopvang op basis van de Wet kinderopvang.

62  (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en 
pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders 
dan het intern transport binnen een bedrijf

63 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd

Proces

Zakelijke transacties

Aansturen organisatie

Personen

2.4 Screeningsprofielen 

Ja, ga door met vraag 2.4 a

Nee, ga door met vraag 2.4 b

Kies een specifiek screeningsprofiel of een algemeen screenings-
profiel. Beide invullen is niet mogelijk. Een specifiek screenings profiel 
gaat om een bepaalde functie of doel zoals beschreven onder 2.4 a. 
Vindt u daar geen passend screeningsprofiel? Kies dan bij 2.4 b een 
algemeen screeningsprofiel. Voor uitleg over screeningsprofielen, zie: 
justis.nl/vog/documenten.

Is voor u een specifiek screeningsprofiel van toepassing?
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Plaats

Datum (dag/maand/jaar)

Handtekening en/of naam 
vertegenwoordiger

Stempel organisatie 
(niet verplicht) 

De organisatie verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Belangrijke informatie voor de organisatie
Als organisatie die de VOG vraagt bent u een schakel in het 
voorkomen van fraude. Het is uw taak en uw verantwoordelijkheid 
om de echtheid van de VOG vast te stellen en de juistheid van het 
toegepaste screeningsprofiel op de VOG te controleren. Voor meer 
informatie zie: justis.nl/vog.

Belangrijke informatie voor de aanvrager
In sommige gevallen is een originele handtekening vereist op de 
VOG. Bijvoorbeeld in geval van adoptie in het buitenland. Neem in 
dat geval de volgende werkdag contact op met het Klant Contact 
Centrum van Justis op nummer +31 88 - 998 22 00.

2.5  Ondertekening organisatie

 Belangrijke informatie
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Omslagmap

Kan ik jou
vertrouwen?
Die vraag schiet veel mensen weleens 
door het hoofd.Bijvoorbeeld als ze een 
nieuwe collega zoeken, een trainer voor 
de pupillen of een beveiliger van het be-
drijfspand. Logisch, want het is spannend om 
met nieuwe mensen in zee te gaan. De sa-
menleving vraagt om houvast op dit vlak. En 
Justis beweegt zich in het hart van die lastige 
afweging. 

Zorgvuldig risico’s verkleinen
Bij Justis screenen we mensen en organisaties. Dit doen we
op verzoek van overheden, bedrijven en particulieren. Zij
gebruiken onze producten om te bepalen of zij met een 
persoon of organisatie in zee willen. We kunnen daarbij 
geen garanties geven. Want het gedrag van mensen is nooit 
helemaal te voorspellen. Wel kunnen we met screening 
risico’s verkleinen.Denk aan het risico op misbruik van 
kwetsbare mensen, het uitbuiten van werknemers of het 
witwassen van crimineel geld. De kracht van screenen is dat 
we leed bij mensen kunnen voorkomen.

Omgekeerd beschermen we mensen ook tegen uitsluiting 
door de samenleving. Want als je een keer in de fout bent 
gegaan, verdien je in principe een tweede kans. Maar alleen 
als dat veilig kan. We wegen dit soort belangen tegen elkaar 
af. Het maakt ons werk veelzijdig en bijzonder.

Vakkennis en data combineren
Om te kunnen screenen hebben we toegang tot informatie in
justiti le, � scale en bestuursrechtelijke systemen. Wij 
beoordelen en interpreteren deze informatie met in ons 
achterhoofd: wat wil deze persoon of organisatie gaan doen? 
Door onze vakkennis met de juiste data te combineren, 
komen we tot een zorgvuldig besluit of advies. We houden 
ons hierbij aan strenge regels, bijvoorbeeld over privacy. 
De wet schrij�  voor welke bronnen we mogen raadplegen.

Screenen raakt mensen
Wat wij doen hee�  impact op het leven van mensen. De ene
keer is dat heel direct. Bijvoorbeeld als iemand een 
felbegeerde baan alleen krijgt met een Verklaring Omtrent 
het Gedrag. Of als een naamswijziging iemand helpt een 
misbruikverleden een plek te geven. De andere keer is 
de impact indirect. Zo kan een Bibob-advies voorkomen 
dat de overheid witwaspraktijken faciliteert. En zorgt 
de garantstellingsregeling curatoren ervoor dat minder 
mensen schade lijden bij faillissementsfraude. Screenen 
brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Die 
verantwoordelijkheid voelen we elke dag.

In dienst van de samenleving
Met de kennis en ervaring die we de afgelopen vij� ien jaar
hebben opgebouwd, weten we inmiddels goed hoe we 
risico’s kunnen inscha� en. Maar we willen meer dan ons werk 
goed doen: we willen bieden wat de samenleving nodig hee� . 
Daarom denken we voortdurend na over de ontwikkeling van 
ons vak, benu� en we nieuwe technologische mogelijkheden 
en kijken we met onze partners hoe we door slim samenDit is een uitgave van Justis

Bezoekadres Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Algemeen postadres Postbus 20300, 2500 EH Den Haag

Justis de 
kracht van 
screenen

Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) 

Onze Verklaring Omtrent het Gedrag
vergroot het vertrouwen dat kwetsbare
mensen, vertrouwelijke gegevens,
geld en goederen in goede handen zijn.

Naamswijziging 
Door zorgvuldig te besluiten over
naamswijzigingen, helpen we mensen
die gebaat zijn bij een wijziging van
hun achternaam.

Toezicht op rechtspersonen 
Met onze risicomeldingen en netwerk-
tekeningen helpen we onze 
ketenpartners bij het bestrijden van 
fraude, drugshandel, witwassen en 
andere vormen van misbruik van en 
door rechtspersonen.

Gedragsverklaring aanbe-
steden

Met de gedragsverklaring aanbesteden
stimuleren we dat de overheid
zakendoet met betrouwbare partners.
rechtspersonen.

Buitengewoon opsporings-
ambtenaar 

Met onze aktes van opsporingsbevoegd-
heiden insignes kunnen boa’s betrouw-
bare hulp bieden bij het handhaven van 
de lokale orde
en veiligheid.

Wet wapens en munitie 
Door zorgvuldig te screenen, voorkomen
we dat wapens en munitie in de
verkeerde handen vallen en bestrijden
we illegaal wapenbezit.

Gratie 
Door gratieverzoeken te behandelen,
dragen we bij aan een rechtvaardige,
menselijke en doelmatige uitvoering
van stra�  en.

Bibob onderzoeken per 
branche 
Met onze risicomeldingen en netwerk-
tekeningen helpen we onze ketenpart-
ners bij het bestrijden van fraude,
drugshandel, witwassen en andere
vormen van misbruik van en door
rechtspersonen.

Garantstelling curatoren 
Door zorgvuldig te besluiten over
naamswijzigingen, helpen we mensen
die gebaat zijn bij een wijziging van
hun achternaam.

Particuliere beveiliging en 
recherche

Door te screenen bewaken we de
betrouwbaarheid en deskundigheid
van particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus.

Onze diensten 
en producten

“Op basis van een Bibob-advies hee�  het college van de gemeente Echt-Susteren 
een omgevingsvergunning geweigerd. Dat had enorme impact gehad op de 
gemeente. Er volgden negatieve reacties richting bestuurders en er werd gedreigd 
met een miljoenenclaim en een langslepende rechtszaak. Toch zullen we vanaf 
nu elk negatief advies van het Landelijk Bureau Bibob ter harte nemen. Want we 
willen graag investeren, maar we willen geen groei met crimineel geld. We zien 
niets door de vingers.”

Jos Hessels | Burgemeester Echt-Susteren

“Het mooie van de garantstellingsregeling curatoren is dat we de onderzoeken 
naar faillissementsfraude die misschien niet direct tot resultaat leiden, toch 
kunnen uitvoeren. Dat gee�  vooral voldoening bij zaken die maatschappelijke 
impact hebben en waarvan je denkt: het kan toch niet waar zijn dat we daar niks 
aan doen!”

Flip Schreurs | Curator

“Sinds ik bij het Centrum Veilige Sport Nederland werk, ben ik me ook in mijn 
privéleven veel meer bewust van het gemak waarmee we zomaar aannemen dat 
het wel goed zit bij de club waar onze kinderen sporten. Ik wil graag deze naïviteit 
wegnemen en de gratis VOGs voor vrijwilligers promoten.”

Astrid Cevaal | NOC*NSF

“De beëdiging van buitengewoon opsporingsambtenaren bij NS is elke keer een 
prachtig moment. De boa’s die beëdigd worden, hebben een pi�  ige opleiding 
afgerond, zijn gescreend door Justis en leggen tijdens een feestelijke bijeenkomst, 
onder toeziend oog van een introducé, de eed af. Dat formele karakter is een waar-
dige start voor het werken bij NS. Je staat nu ergens voor, hebt het uniform aan en 
bent het visitekaartje van deze grote organisatie. Onze nieuwe collega’s zijn door 
al deze factoren zichtbaar trots.”

Marja van Hoorn | Nederlandse Spoorwegen

Marja is op 24 maart 2020 onverwacht overleden. In overleg met haar echtgenoot en NS hebben we 
besloten haar bijdrage toch te plaatsen.
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Even voorstellen

E-mail@justis.nl

•  Informatie over de presentator
•  Nog meer informatie
•  En nog meer
•  En nog meer
•  Etcetera

Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Justis de
kracht van
screenen

Toezicht op rechtspersonen

• Sim dollabor aspis et qui omnimai orepudae minctec uptatem
• Orem es velitatet hilibuscia cuptiae comnimo moloreh
• Onsedio et late et maio bereium que susam faccus anis non 
• Aut facerita num et volestem aut la ad quo
• Lum ende cus dolupta invellu ptaeribus to beature sequam

‘Et autecus min cum qui 
totae ne dolluptatem quae sincte 
seque volor aut velest endelquam 
aut facimil iquatem poribe’
–  Bart Hendriks

Met onze risicomeldingen en 
netwerk-tekeningen helpen we onze 
ketenpartners bij het bestrijden van 
fraude, drugshandel, witwassen en 
andere vormen van misbruik van en 
door rechtspersonen.

Toezicht op 
rechtspersonen • Ectur aditate mporeici 

• Dolupti odi reri conectus 
• Mui nis est molupid 
• Litionserum nam volupis
• Ipsum velest verum aut am

Bedankt
en tot snel

Presentatie

Alleen op de titelpagina en de eindpagina gebruiken we de 2 
Rijksoverheidslettertypes. Op de slides ertussen wordt gebruik 
gemaakt van het lettertype Verdana.
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Banners

Wat is de 
meerwaarde van
risicomelding?
Kom er nu achter

Wat is de 
meerwaarde van
risicomelding?
Kom er nu achter

Wat is de 
meerwaarde van
risicomelding?
Kom er nu achter
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Social media - Twitter

 
 

 

De pilot voor digitale 
identi� catie boa’s 
gaat bijna van start

Doe je mee?

 

De politie heeft een risicomelding van 
Jusis (afdeling TRACK) gebruikt in een 
bestuurlijke rapportage, waardoor de 
autobranche in bepaalde gemeentes in 
Brabant vergunningplichting in geworden

De politie heeft een risicomelding van 
Jusis (afdeling TRACK) gebruikt in een 
bestuurlijke rapportage, waardoor de 
autobranche in bepaalde gemeentes in 
Brabant vergunningplichting in geworden

Ons Klant Contact Centrum is op dit 
moment niet telefonisch bereikbaar. 
U kunt wel gebruik maken van ons 
contactformulier op justis.nl/contact. 
Zodra wij weer telefonisch bereikbaar 
zijn, melden wij dit op Twitter. 

Wat is de meerwaarde van 
risicomelding? Kom er nu achter op 
justis.nl/risicomelding

Altijd al meer willen weten of Justis? 
24 maart organiseert Justis een webinar. 
Meer informatie kunt u vinden op justis.
nl/webinair/weeraanhetwerkmeteenvog
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Social media - LinkedIn

  

  

justis.nl/verhalen/barthendriks . Leestijd 3 min. 

Kom werken bij de overheid!
werkenbijdeoverheid.nl . Leestijd 2 min. 

Vacature:
Adviseur Juridische
Zaken

Vacature:
Adviseur Juridische
Zaken

   
 

 

 

#vacature Adviseur juridische zaken 
gezocht!

Fugiae net fuga. Sanimus sin re sundi 
que et vellendi optatque ducident aperum 
veri omnienditem ra quias dolorpo Equi 
nonescit odis in pas 

#vacature Adviseur juridische zaken 
gezocht!

Kom werken bij de overheid!
werkenbijdeoverheid.nl . Leestijd 2 min. 

Vacature:
Adviseur Juridische
Zaken

Fugit, quid exerferate cor sim el mi, 
si tet, sunt. Elitation repratin plam 
escienia plit int alitaDescia sa dunt 
maiore maximai oribus esequas 
–  Bart Hendriks

Ficae nullam dolo con nus ea 

Vacature:
Adviseur Juridische Zaken

Soliciteer direct
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Wil je meer weten over de huisstijl 
of de toepassing daarvan? 

Neem contact op met het cluster communicatie 
via communicatie.justis@justis.nl

mailto:communicatie.justis%40justis.nl?subject=
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